
Saku & Ruut - Radio ohjelma Pietarin kalansaalis - Jeesuksen seuraaminen 

 

Hei Saku! 

- Hei Ruut! Kiva nähdä sua. Mihin sä oot menossa? 

Täällä Kuopiossa on alkanu sellaset lasten illat, mä aattelin mennä kattoon, et mitä siel 

tapahtuu. 

- Tiiätsä mä oon menossa just samaan paikkaan. Mehän voitas mennä yhdessä 

sinne. Missä sä oot muuten ollu ku sua ei oo näkyny. Ootko sä ollu koko ajan 

vaan siellä talleilla? 

Joo, oon mä aika paljon siel ollu. Viimeks eilen, ja tiiätsä mä ratsastin Donkilla ihan yksin 

metsässä, eikä mukana ollut ketään muita. Ne päästi mut ja Donkin vaan kahdestaan, mut 

ei se ehkä ollu kovin hyvä juttu, ku meille sattu yks vahinko. 

- No hei ei kai se nyt niin vakavaa ollu, kerro mitä siel tapahtu? 

En mä tiiä. Me vaan ratsastettiin sitä polkua mitä meidän piti seurata. Mut sitte mä näin 

ihan lähellä siinä polun vieressä hyppi kaks semmosta pientä jäniksen poikasta. Me 

lähettiin Donkin kans kattoon, et onko niiden koti siellä. 

- Ettekai te lähteneet seuraamaan niitä? 

No ei! Tai siis tavallaan joo, meidän piti vaan kattoo miks ne hyppii siinä eikä mee kotiin. 

Ja sit ne jänikset hyppi yhden pusikon taakse ja sit kun me just kerettiin sinne, me nähtiin 

vain vilaus yhden puun takaa, mutta me mentiin nopeesti sen puun taakse… Vähäks se oli 

jännää, me melkeen saatiin ne jänikset kiinni…mutta sit ne katos vaan jonnekin. 

- Pitihän se arvata. Missä te sillon olitte? 

Me oltiin jossain lammen rannassa. Vähän aikaa me etsittiin niitä jäniksiä ja sitte 

huomattiin, ettei siellä ollu yhtään tuttua paikkaa. Me käännyttiin takas ja lähdettiin 

talleille, mutta ku me oltiin tultu vaikka kuinka kauan talleille päin, me nähtiin se sama 

lampi mikä oli siellä missä ne jänikset katos jonnekin. 

- Tehän olitte sitte ihan eksyksissä. Miten te pääsitte kotiin sieltä? 

Hei kato, tuolla se ilta on. Mennään jo sisälle, mä kerron loppuun vaikka sit ku lähdetään 

kotiin.. 

- Okei, mennään vaan. Onkohan täällä ketään tuttuja.. 

 

(Näin Saku ja Ruut menivät yhdessä elämänsä ensimmäiseen Donkkis Big Night iltaan. 

Illassa he osallistuivat monille erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen 

nyyttäreissä, lauloivat paljon lauluja ja kuulivat kertomuksen Raamatusta. Tässä 

kertomuksessa Pietari, joka oli ollut koko yön kalassa, eikä hän ollut saanut yhtään kalaa 

koko yönä, kohtasi Jeesuksen pitkän yön jälkeen aamulla. Vaikkei tämä Jeesus ollutkaan 

kalastaja, Hän käski Pietarin mennä uudestaan kalaan ja vaikka Pietaria kuinka väsytti 

raskaan yön jälkeen, hän suostui laskemaan verkot vielä kerran ja sai niin suuren saaliin, 

että hän oli pakko kutsua kaverit apuun kaloja nostamaan. Pietari oli niin ihmeissään 

suuresta kalansaaliista, että hän säikähti Jeesusta, mutta Jeesus pyysi Pietaria seuraamaan 

Häntä.  

Illan jälkeen Saku ja Ruut lähtivät yhdessä kotimatkalle.) 

 

- Olipas hurja ilta! 

Niin oli, mä oisin kyllä halunnut et mä olisin onkinut kaikki kalat onginnasta, mutten 

kerenny ku kävin muissa pisteissä monta kertaa. Saku, mikä oli sun mielestä paras paikka? 

- Mä tykkäsin kaikkein eniten siitä paikasta missä sai vastata outoihin 

kysymyksiin, vaikka en mä silti ollu siinä kovin hyvä. Niin ja sit ne kaikki 

herkut oli tosi hyviä. Niin ja mä opin monta uutta laulua illan aikana. 



Mitä sä tykkäsit siitä Raamatun kertomuksesta? Mä aattelin, et siinä ku se Jeesus pyysi 

Pietaria seuraamaan Häntä, niin se oli vähän samanlainen juttu, ku meille kävi siellä 

metsässä.  

- Ai miten niin samanlainen juttu, Pietarihan oli kalastanu koko yön ja te olitte 

vaan eksyksissä. 

Ei ku en mä tarkottanu sitä kalastamista, vaan sitä seuraamista. Pietari lähti sillon 

seuraamaan sitä Jeesusta. 

- Niin mutta ette kai te lähteny seuraamaan jotain Jeesusta sieltä metsästä? 

Ei, tai siis vähän joo tai siis sitte ku me oltiin tultu takas sinne lammelle, me Donkin kans 

aateltiin, ettei me varmaan osata täältä ite mitenkään pois. Ja mä muistin ku mummo on 

kerran sanonu, et jos tulee joku hätä niin silloin voi rukoilla. Me sitte rukoiltiin, että me 

löydettäs pois sieltä metsästä. 

- No tuliko se Jeesus auttaan teitä? 

Joo, tai siis ei me Jeesusta nähty, mut heti kun me oltiin rukoiltu, rymisteli sen Donkin 

kotitallin naapurissa asuva Paavo yllättäen lähimetsästä siihen lammen rannalle. Me vähän 

säikähdettiin, mutta se vaan sano, ettei kai lapset ole lähteneet liian kauas seikkailemaan. 

Se lupas viedä meidät kotiin, kunhan me vaan seurattas sitä. 

- Osasko se Paavo viedä teidät sitte takas talleille? 

Joo, me vaan seurattiin Paavoa läpi metsän. Välillä me kyllä Donkin kans aateltiin, että 

varmasti ollaan eksytty uudestaan, kun ei siellä näkynyt yhtään tuttua paikkaa, mut ihan 

kohta me oltiinkin jo aivan meidän tallin nurkalla. 

- Onneksi se Paavo sattu tulemaan sinne lammelle just ku te olitte siellä 

eksyksissä.  

Paavo kyllä sano, ettei noin pienet lapset saa lähteä yksin metsään seikkailemaan.  

- Tai ainakaan etsimään jotain jäniksen koloja. 

Se varmaan autto ku me rukoiltiin. Auttoihan Jeesuskin sillon Pietaria kalastamisessa, 

vaikka Pietari ei edes pyytänyt apua. 

- Niin autto ja se Pietari lähti sit seuraamaan sitä Jeesusta. Kai se kiitti myös 

sitä Jeesusta avusta. 

Kyllä mekin kiitettiin Paavoa! Mut ehkä meidän pitäs vielä sanoa kiitos Jeesuksellekin, 

kun se kuuli meidän rukouksen. Mä taidan sanoa sen tänään iltarukouksessa. 

- Joo, mäkin voin sanoa. Hei mutta meidän äiti oottaa varmasti jo mua kotiin. 

Mä taidan juosta loppumatkan. 

Joo, juokse vaan, mä meen tästä tuota polkua pitkin. Nähdään taas huomenna koulussa. 

Moikka! 

- Moikka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mut kuule Saku, mä oon miettiny aika paljo Jeesusta, ku me koulun uskontotunnilla 

juteltiin siitä. 

- Niin ollaan, on se kyl huippujätkä: paransi sairaita, ja kuoli ristillä, et me päästäs 

taivaaseen. Mitä sä siitä oot sit nyt erityisesti aatellu? 

Jotenki oon miettiny Jeesuksen seuraamista. Luin Donkki-lehdestä et meiän pitäs seurata 

Jeesusta ja eiks se Martta-mummu siitä puhunu kun oltii siellä yökylässä? 

- Kyllä se jotain puhui. Oli kyllä tosi mukava se sun mummo kun otti mutkin yöksi. 

Ootas mä mietin mitä se puhui Jeesuksen seuraamisesta. Hmm, ei se ainakaan 

Jeesuksen vakoilua tarkottanu.. 

Se vois tarkottaa et tekis samanlaisia asioita ku Jeesus, ois ystävällinen muille. 

- Juu toi on hyvä, mut se seuraaminen taitaa tarkoittaa sitä et ottaa Jeesuksen 

kaveriksi ja rukoilee Häneltä apua. Ja kun Jeesus on oma kaveri niin sit voi auttaa 

muita ja kertoo muille Jeesuksesta. 

Toi kuulostaa hyvältä, mehän voitas yhessä rukoilla et Jeesus ois meiän kans ja et me 

opittas seuraamaan Jeesusta kun mua jännitää. 

- Joo, mä voi rukoilla: Kiitos Jeesus että oot meidän averi. Me halutaan Ruutin kans 

seurata sinua. Jeesus opeta meitä tuntemaan sinua paremmin. Aamen. 

Kiitos Saku! 

- Lähettäskö kysyyn sun mummolta et voisko se kertoo meille lisää Jeesuksen 

seuraamisesta? 

Mennään vaan! Mun pitää vaan ensin kädä kotona syömässä, mut lähetään heti sen jälkeen. 

- Okei, nähdään kohta meillä, heippa! 

Heippa! 

 

 

 

 

 

Hei entäs sun jalkapalloharkat? Ootko pelannu, teitkö paljo maaleja? 

- Äh, pelit oli tällä viikolla viimeisen kerran, harmittaa ku on taas pitkä talvi ennen 

ku pääsee taas pelaaman. Eikä edes maaleja tullut.. 

Niin, jos ei pelaa hangessa ei talvella voi oikein pelata jalista. Mut aattele, ratsastus on kyl 

hyvä harrastus ku sitä voi tehä talvellaki. Sun pitää tulla joskus mukkaan ku se jalkapallo 

nyt loppuu. Tuutko? 

- Voihan mä joskus tullakin. 

 


